
Referat TKN-møte 5.oktober 2022 Teams 

Tilstede: Pål Andersen, Ketil Reistad, Sofie Nærlie og Randi Elin Lutnæs 

 

Sofie: * Pratet med Monika Hallan ang «Labbeaktiviteter», hun ønsker å delta på et  

             TKN-møte. 

• Rekrutteringsarbeid 

• Ta vare på løperne i miljøklassa, dvs heie på dem, evt dele inn i to grupper 

• Hernan Maquira får ansvaret for toppidretten i NHF  

• Ann Kristin Midtlien sammen med Sofie setter opp et oppsett for Norges 

Cup-utregning som skal ligge på NHFs side 

Ketil: * Alle LL-utøverne har gjennomført Ren Utøver. 

• Landslagssamling i Asker 

• Juniorsamling i Trysil i november 

• Seniorsamling i Trysil i desember 

• SOC: kan det tas opp igjen? Nordic meeting hver måned, Ketil sjekker litt 

om dette. Kan Trøndersprinten inngå i dette? 

• Penger? Hvor mye har vi egentlig, hva er vårt egentlige budsjett? 

Randi Elin: * Uttaksløp i jula: torsdag 29/12 uttaksløp pulk for de som ønsker å  

                     kvalifisere seg til VM (bare junior og seniorklasser) Få hjelp av  

                     ressurspersoner til å arrangere. Vi må finne aktuell arena med gode  

                     snøforhold.  

• Hamar TK uttaksløp Hamar snørekjøring 1 og 2 hunder 

• Nittedal Combined?  

Pål: * TDK-møte: Steinar Johansen, Pål og Randi Elin diskuterte distanser, arenaer, 

              TD-jobben  

• Kontakt med Hernan ang penger 

• Forholdet til NHF-adminstrasjonen 

Gunnar Ramsvatn har avsluttet sin oppgave i TKN. 

Hvordan skal vi jobbe inn mot klubbene? Hvordan jobbe inn mot Monika Hallan. 

NHFs nettseminarer.  

NHFs seminar: jobbe for å skaffe sponsorer  

Landslagstøy: Senior og rekrutt får tøy, er bestilt og kommer før jul. 

                        Junior får luer 

Kriterier for uttak av landslag neste år, vi begynner prosessen tidlig. 



Kriterier for uttak VM: justere de som ble brukt sist sesong og offentliggjøre de tidlig. 

Lage en utviklingstrapp for hundekjøring 

Medlem av VM-komiteen for 2025: Pål spør Katrine Foss. 

Neste TKN-møte onsdag 2.november med Landslagets representanter med på deler 

av møtet. 

 

 

Randi Elin, referent  

 

        

 


